Årsmelding
2014

Raumnes & Årnes IL
Runni Ungdomsskole 26. mars 2015.

Årsmøtet 2014 ble avholdt på Runni Ungdomsskole 26. mars.
Hovedstyret i 2014 har bestått av:
Hovedlaget:
Leder:
Daglig leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem – anlegg:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Thomas N. Sann
Roahr Jensen
Vivi Ann Aaserud
Tor-Arne Aarhus
Harald Hofsrud
Jens Otto Opaker
Øystein Spigseth
Joar Haug

Ledere undergrupper:
Leder basket:
Leder friidrett:
Leder fotball:
Leder hopp:
Leder håndball:
Leder barneidrett:
Leder tennis:

Lisbeth Smedsrud
Rolf Barbakken
Per Eggum
Kristoffer Drange
Jan Tore Aarhus
Lars Erik Anderson
Alfred Schøyen
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Revisorer:
Hovedlaget:
Undergrupper:

Styre for utviklingsfondet:
Knut Lunder
Vivi Ann Aaserud

Leder

Styre for klubbhusfondet:
Leder

Finn Egil Kverme
Helge Udnes
Per Eggum
Paul M. Larsen
Harald Røtterud

Finn Egil Kverme
Helge Udnes
Per Eggum
Olve Hansen
1 rep fra fotballstyret

Valgkomité
Leder:

Morten Engeflaten
Linda Spigseth
Jan-Tore Aarhus
Fredrik Brauter

Følgende medlemmer har fått klubbens utmerkelser:
Æresmedlemmer:
Utnevnt
Erling Østerud Ϯ
Birger Kjølstad Ϯ
Karl Oskar Sigvartsen Moe Ϯ
Einar Olsen Linnerud Ϯ
Reidar Hansen Ϯ
Michel Krogh-Stigsen Ϯ
Hans Christian Smidt Ϯ
Hans Nordlie Ϯ
Thor Stenersen Ϯ
Ivar Trudvang Ϯ
Lars Holth Ϯ
Helge Udnes
Bjørn Brubak
Egil Thon
Kjell Buskenes
Rolf Barbakken
Harald Ødegård
Kai Roger Aaserud
Frits Wahlstrøm
Finn Egil Kverme
Berit Aulie (født Tomter)
Vegard Brusveen
Per Eggum

1937
1937
1937
1945
1952
1955
1956
1971
1971
1971
1981
1981
1981
1981
1989
1995
1995
1999
1999
1999
2006
2013
2014

Lagets skje
Per Holtung Ϯ
Erling Østerud Ϯ
Hans Nordlie Ϯ
Kristoffer Gruehagen Ϯ
Reidar Hansen Ϯ

1957
1959
1959
1959
1960

Michel Krogh-Stigsen Ϯ
Gunnar Stokkebryn Ϯ
Olav Hoff Ϯ
Harald Aulie Ϯ
Ivar Trudvang Ϯ
Oscar Aaserud Ϯ
Thor Stenersen Ϯ
Jens Sørensen Ϯ
Lars Holth Ϯ
Søren Melby Ϯ
Harry Nygård Ϯ
Terje Bakken Ϯ
Ragnar Tomter Ϯ
Holm Morgenlien Ϯ
Johan Nilsen Ϯ
Karsten Udnes Ϯ
Odd Østmoe
Hans Kristiansen Sørlie Ϯ
Ole Røkholt Ϯ
Kåre Lund Ϯ
Lars Andersen Falstad Ϯ
Helge Udnes
Thorleif Stensåsen
Bjørn Brubak
August Aulie Ϯ
Arne Haug
Kjell Buskenes
Erling Steen Ϯ
Kåre Aaserud Ϯ
Odd Brede Ϯ
Kai Aaserud
Bjarne Dølvik Ϯ
Frits Wahlstrøm
Egil Thon

1960
1960
1960
1961
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1964
1965
1967
1969
1969
1970
1971
1972
1975
1977
1977
1979
1981
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1984
1986
1986
1987
1989
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Helge Tamburstuen
Kjell J. Gruehagen Ϯ
Rolf Barbakken
Harald Røtterud
Finn E. Kverme
Per Stokke
Joar Haug
Lai Berg
Vidar Gaukås
Sigmund Espeland
Vegard Brusveen
Per Eggum
Bjørn Holm
Paul Midling Larsen
Mette Gro Fredriksen
Roy Håvard Andersen

1990
1991
1992
1995
1996
2002
2002
2004
2005
2006
2006
2006
2006
2013
2013
2013

Hilde Shjerven

2013

Innsatsmedaljen:
Berit Mørdre
Asbjørn Falstad Ϯ
Egil Thon
Harald Ødegård
Arne Moen
Ivar Rybråten
Bjørn Fuglerud
Arna Krogstad
Sven Erik Dølvik
Dag Drognes
Thea Oppegaard

1968
1972
1972
1982
1982
1983
1983
1985
1986
1987
2003

Laget hadde ved årsskiftet 1 137 medlemmer hvorav 563 er registrert som aktive, 11 stykker er
æresmedlemmer og 41 livsvarige medlemmer.
Styret har avholdt 11 styremøter.
Det er behandlet en rekke forskjellige saker, men noen har vært gjengangere.


Vi har konvertert medlemsregistret fra klubben online til kubb admin. Dette er en gratis
tjeneste fra NIF og vil medføre enklere nyregistrering, faktura oppfølging og en rimeligere
fakturerings løsning. Vi vil også nå kunne fakturere medlemsavgift og treningskontingenter
fra samme plattform.



Vi gjennomførte bankbytte fra Aurskog Sparebank til Sparebank 1 som en del av
hovedsponsor avtalen med Sparebank 1, vi overførte også våre forsikkringer fra Eika til
sparebank 1 av samme grunn.



Våre hovedsponsorer for 2014 Sparebank 1, Kiwi og Sport 1 er videreført som
hovedsponsorer for 2015.



Under ledelse av Jens Otto Opaker har vi fortsatt med innhenting av Politiattester. Postkasser
er satt opp i klubbhuset og Neshallen for innsamling av attester.



Styret og arbeidsgruppene for Årnesdagene la også i år ned mye tid på planlegging og
gjennomføring av salget i salgsbua under Årnesdagene (Kr 148 467). Resultatet ble godt, så vi
må gi en spesiell takk til Tor-Arne Aarhus og Lena Aaserud Paulsen.



Medlemskontingentkomiteen har også i år tatt seg av innkrevingen av medlemskontingent.
Vi må sørge for at alle aktive, ledere og tillitsvalgte er medlemmer av laget- og etter hvert
flest mulig foreldre og personer med tilknytning til Årnes.



Bygging av nytt garderobeanlegg eller flytting av Årnes stadion har vært diskutert og
behandlet ved flere styremøter i løpet av året.
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Økonomi
Hovedlaget
Hovedlagets fikk i 2014 et overskudd på kr 81 317,- (2013; kr 107 185,-). Justert for overskudd
kunstgrasdrift overført til kunstgrasfondet på kr 324 010,- (2013; Kr 106 456,-) fikk hovedlaget ett
underskudd på kr -244 426,- (2013; kr 730).
Egenkapitalen i Hovedlaget er pr. 31.12.2014 på kr. 543 924,- (2013; kr 831782,-). Hovedlagets
bankbeholding pr. 31.12.14 var på kr 1 157 504,- (31.12.13; kr 1 018 674,-), en økning på på Kr 139
160,-.
Hovedlagets netto inntektsbringende virksomhet i 2014 beløp seg til kr 667 759,(2013; kr 280 296,-) Økning i sponsorinntekter og medlemskontingenter forklarer veksten
Hovedlagets anleggsvirksomhet i 2014 viste et resultat på kr 311 988,- (2013; kr 17 904,-).
Hovedforklaringen til det gode resultatet 2014 er et godt resultat på kunstgrasdrift
(Kr 324K), reduserte kostnader Årnes stadion/grusbanen (Kr 102K) Årets drift av kunstgraset viser et
overskudd på Kr 324K (2013; Kr 106K), etter at Fotballgruppa har betalt sin del (Kr 300K).
Hovedlaget har hatt en økning av netto administrative kostnader på Kr 340 283 (2013; Kr 189 441) til
kr 543 891 i 2014, og hoved økningene er ansettelse av daglig leder (Kr 345K), årsmøte (Kr 22,5K) og
generell økning i andre administrasjonskostnader (Kr 35K).
Hele laget samlet
Lagets samlede inntekter for 2014 ble på kr. 4 179 853,- (2012; Kr 4 001 996,-), en økning på
Kr 177,8K. Økningen skyldes økte inntekter knyttet til inntektsbringende aktivitet og
medlemskontigenter.
For 2014 var lagets totale kostnader på kr 3 932 130,- (2013; Kr 3 727 277,-). Kostnadene har gått i
alle aktiviteter, både kostnader knyttet til inntektsbringende arbeid, men også kostnader knyttet til
inntektsbringende arbeid og anlegg.
Mens Basket (Kr 4,5K (-Kr 28K fra 2013)), gjør det bedre enn i fjor, gjør Hovedlaget ((Kr 81K (Kr 107K
fra 2013))), Friidrett (Kr -45K (+Kr -1K fra 2013)) og Fotball (-Kr 39K (Kr 45K fra 2013)) Hopp (-Kr 2K (Kr
9K fra 2013)), Håndball (Kr 13K (Kr 53K fra 2013)), Barneidrett (Kr 16K (+ Kr 22K fra 2013)) det svakere
enn i fjor.
Klubbhusfondet fikk et overskudd på Kr 108K (2013: -Kr 73K), mens Kunstgrasfondet fikk et
overskudd på Kr 204K (2013 Kr 307K), nedgangen skyldes lavere overføring fra Hovedlaget fra
overskudd på driften.
Styret er godt fornøyd med driften, men vil for 2015 ha fokus på kostnadene i hovedlaget.
Gruppenes inntekter, resultater, bankbeholdning og egenkapital fremgår av note 18
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Anlegg
Det har også i år vært 2 store dugnader på Årnes Stadion en om våren og en om høsten.
Det har rast ut litt masse ved kunstgrasbanen i lia mot Droggedalen/Josefinegata. Vi har vurdert å
kjøpe på masser for å hindre utglidning.
Leiligheten er leid ut. Kirsten og Knut Andersen har gjort en utmerket og meget pliktoppfyllende jobb
med å vaske garderobene, samt møtelokalene.
Friidrettsgruppas banekomité har holdt friidrettsanlegget i orden.
Drognesbakkene:
R&Å IL er en av fem klubber på Øvre Romerike, samt Akershus Skikrets som utgjør: Stiftelsen
Romerike Bakkesenter Hurdal. (www.skihopp.no) Denne stiftelsen eier og driver hoppanlegget som
inneholder bakkestørrelsene K6, K15, K25, K40, K63, K90 Driften sliter under meget dårlig økonomi.
Anlegget forfaller. Mye er basert på dugnader.
Barneidrett
Aktivitet:
Det har vært to - tre aktivitetsgrupper i år. Gruppene har vært fordelt på følgende måte: 5-6 år og 7
år og eldre. Vi har følgende treningssteder og aktiviteter: Fjellfoten gymsal: Aktivitet er basert på
turn og tilsvarende øvelser Årnes Barneskole gymsal: Aktivitet er basert på lek med ball
Vormsund Svømmehall:
Aldersgruppe 5-6 år: For de minste er målet vanntilvenning med lek og moro. Det er de færreste som
kan svømme, så de fleste barna har med seg en forelder i bassenget. Årets gruppe har ikke hatt
veldig stor oppslutning til svømmingen usikker av hvilken grunn.
Aldersgruppe 7 år +. For de største er det mange som kan svømme og de har hatt aktiviteter på
dypet i tillegg til lek. For de som ikke kan svømme har første del vært svømmetrening og siste halvdel
lek og moro. Svømming er mest populær av alle aktivitetene for den eldste gruppa.
Vinteren 2014 var ikke egnet for uteaktivitet da vinteren ble snø og kuldefattig. Den eldste gruppa
gikk på skøyter to ganger før mildværet tok isen. Vi hadde skøytetrening med stiv heks, sisten og lek
og moro.
Det ble avholdt avslutning på Fjellfoten skole for alle ungene med mange forskjellige aktiviteter. Vi
lånte en del utstyr av friidrettsgruppa, noe som var veldig vellykket. Vi avsluttet med boller saft og
premie til alle deltagere.
Deltagere: Vinter/vår 2014, hadde vi tilflyt av medlemmer og vi måtte dele den eldste gruppa i to da
vi var opptil 25 stk på trening.
Høst vinter 2014: Antall deltagere har gått ned. Den yngst gruppa har vært opptil 13 stk, men ligget
stabilt på 8-10 stk. De eldste har vært stabil på 10 - 14.
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Ledelse:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:

Lars Erik Anderson
Erland Modal
Yasin Soofi
Lar Erik Anderson
Tommy Grønnvold

Valgkomite:

Fredrik Brauter
Alf Marius Lundberg

Revisor:

Vivi Ann Øieren Aaserud

Økonomi
Økonomien i gruppa er god. Hovedinntekten til gruppa er treningsavgift, tilskudd fra hovedlaget og
grasrotandel Omsetningen var i 2014 på kr 23 849,- (2013; Kr 35 068,-) Barneidretten fikk et
overskudd på kr 16 896,- (2013; kr 21 887,-) Bank-/kassebeholdningen var på kr 139 523,- (2013; Kr
122 627,-)

Basket
Aktivitet:
I vårsesongen hadde vi 3 lag med i seriespillet til NBBF, Easy, G16 og senior M4. På grunn av
manglende påmelding fikk vi ikke arrangert Basket Camp i påskeuka. Easy deltok på 2 easybasketcupper med godt sportslig utbytte.
12 spillere fra G16 og 10 foreldre og Trygve dro på Basketballfestivalen i Gøteborg i mai. Det var
meldt på 2 lag i G17 gruppen, da man ikke kunne ha spillere på disp. Vellykket tur med mye moro og
sosialt samvær.
Treningene pågikk frem til 5.6. og ble avsluttet med en uformell trening i Neshallen og påfølgende
servering av pizza og drikke i hallens møterom, samt G16 hadde utdeling av oppmerksomheter. Det
var meget godt fremmøte av både spillere, ledere og foreldre.
Etter sommerferien ble det påmeldt 3 lag til seriespillet til NBBF; G15, G17 og senior M4, men som
ble trukket rett før seriestart.
Sekretariatsleder har arrangert kurs for foresatte til G15 spillere i bruk av klokke og føring av
kampskjema.
Året 2014 ble avsluttet med en juleavslutning for R&Å Baskets G15 spillere og foreldre. Det ble kamp
foreldre mot spillere og servering av pizza, drikke og boller.
Inntektsbringende tiltak
Vi hadde fått i oppdrag å selge Statoil-kopper, men som dessverre ikke ble noen suksess. I tillegg fikk
vi også i år julelodd, hvor hele inntekten for salget gikk til gruppen. Vi har også hatt åpen kiosk ved
alle hjemmekamper.
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Lagledere og trenere
Styret ønsker å berømme gruppens lagledere, som også denne sesongen har arbeidet meget godt
med organisering av aktivitetene i gruppene, tilpassing av treningstider, lagt kabalen for seriespillet
osv.
Kontraktene til Trygve Tvethaug og Nico Redondi ble fornyet for sesongen 2014/15 for h.h.v. G17 og
G15.
Investeringer
Klubben har investert i nye spilledrakter, baller og en del treningsutstyr. Vi har fått dekket den
ekstrakostnad for de mobile basketkurvene av hovedlaget.
Økonomi:
I år som tidligere år fikk vi tildelt oppdraget med å organisere distribusjonen/salget av “Jul i Nes”, fra
Nes Presseklubb. Dette gir kjærkomne kr 5000,- i klubbkassa.
I tillegg har vi hatt inntekter på R&Å Julelotteri og salg av R&Å Statoilkopp
Omsetningen var i 2014 på kr 137 535,- (2013; Kr 180 626,-) Basketgruppa fikk et overskudd på kr 4
521,- (2012; kr -27 832,-) Bank-/kassebeholdningen var på kr 78 638,- (2013; Kr 76 594,-)
Ledelse:
Leder:
Nestleder og sekretær:
Kasserer:
1.styremedlem/sekretariatleder:
2.styremedlem/sportslig leder:
1.vararepresentant/arrangementsleder:
2.vararepresentant/kioskansvarlig:
Valgkomité:

Lisbeth Smedsrud
Ola Olsen
Kristine H. Lund
Agnethe S. Lone
Kim Eckerman
Siv Hauge
Albertina Kleven
Hans Arne Wilhelmsen
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Fotball
Aktivitet:
Aldersgruppe 6-12 år:
Det har vært ca 140 spillere. Antall lag i seriespill har vært som følger:
Alder
6 år
7 år
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år

Jenter

Gutter Blandet
2 lag
1 lag
2 lag
1 lag
1 lag
2 lag (9 og 10 år sammen)
2 lag
1 lag
Flere R&Å-jenter spiller med Hvam 2 lag

I klassene 7, 9 og 10 år har det vært egne jentelag, mens flere R&Å-jenter har spilt for Hvam i 12- årsklassen.
I tillegg til Nesmesterskapet har lagene deltatt i ulike cuper. Dette har vært bra både sportslig og
sosialt.
Lagene har trent 1-3 ganger i uka på kunstgresset/gressbanen.
Mange av lagene har også trent på vinteren – både på kunstgresset og inne i gymsaler.
Vi har arrangert trenerforum med trenere/lagledere for 6-12-års lagene.
Jentesatsing:
Alle klubbene i Nes deltar i jevnlige sonesamlinger der temaet er hvordan få med og beholde flere
jenter. Målsetningen er å kunne melde på egne lag i de yngste klassene hver sesong. Klubbene har
samarbeidet om å arrangere egen jentedag, og dette har medført at flere nye jenter har blitt med.
Aldersgruppe 13-19 år:
Her samarbeider R&Å med Haga og Hvam i Team Nes.
De tre klubbene deler på ansvaret for de forskjellige lagene, og klubbene har felles ansvar for trenere
og støtteapparat.
Team Nes har sitt eget sportslige utvalg som besørger den daglige driften. Geir Kindgren og Tommy
Johnsen har vært R&Ås representanter i SU, etter at Svein Bergersen ønsket avløsning.
I 2014-sesongen har vi hatt samarbeid på jentesiden i klassene 13-17 år og på guttesiden i klassene
13-19 år. Totalt er det snaut 200 ungdommer i aktivitet, med lag i alle divisjonene.
I klassen J13 har vi hatt 7er lag både i 1. div og 2. div. Begge lagene fikk det tøft i seriespillet, men
jentene fikk en opptur i Norway Cup der de kom til kvartfinale i A-sluttspillet.
I klassen J14 deltok vi med 1 lag i 1. divisjon og 1 lag i 7er serien. Førstelaget fikk til slutt 2. plass i 1.
divisjon, kun slått av erkerivalen Kløfta. 2. laget endte på en fin 3. plass.
J15 tapte en del av kampene i vårsesongen, men kom sterkt tilbake og vant avdelingsvinnerserien i
høstsesongen.
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J17 endte til slutt på 5. plass i avdelingsvinnerserien. Jentene gjorde en flott innsats i inne-KM, og ble
kretsmestere.
G13 hadde med fire 7er lag i 1., 2., 3. og 4. divisjon. Første og annet laget havnet på nederste halvdel
i sine avdelinger, mens 3. og 4. laget havnet på øverste halvdel. Laget klarte dessverre ikke å
kvalifisere seg til neste års 1. divisjon i G14.
14 års gutta i Team Nes stilte med 1 lag i 1. divisjon og 1 lag i 3. divisjon. Førstelaget endte på 8.
plass, i konkurranse med mange gode motstandere, mens andrelaget vant sin avdeling i 3. divisjon.
G16 hadde tilbud til både topp og bredde ved å stille lag både i 1., 2. og 3. divisjon. 1. divisjonslaget
hadde en fin sesong, og ble kretsmestere. De klarte ikke å kvalifisere seg til neste års interkrets, men
stiller også kommende sesong med lag i alle tre divisjonene.
G19 1. divisjon endte på 10. plass i serien. Det ble dessverre en litt skuffende sesong, og de klarte
ikke å kvalifisere til neste års 1. divisjon. Det ble i år forsøkt å gi et godt tilbud med solide trenere til
topp og bredde, men dårlig oppmøte av spillerne førte til at 2. laget måtte trekkes til ferien.
Senior:
Damer 4. div:
Damene endte til slutt på 4. plass. Gjennom hele sesongen bestod laget også av en god del J15 og
J17-spillere. Dette betydde at Team Nes’ damer stilte med en ung seniorgruppe i damenes 4.
divisjon. Støtteapparatet hadde en utfordring med få spillere på trening.
A-lag 4. div:
Trener var Bjørn Støkker og keepertrener var Runar Johansen. Både laglederfunksjonen og
materiellfunksjonen ble rullert på. Ettersom A-laget i det siste har bestått av mange spillere utenfra,
ble det i år valgt å hente inn gamle Årnesspillere fra andre klubber, samt noen forsterkninger. Stallen
ble til slutt ca 22 spillere, men det har blitt benyttet ca 30 spillere i løpet av sesongen. Dette skyldes
bl.a. at noen sluttet, noen begynte underveis og at skoleelever kom hjem til ferien og bidro til laget.
Laget endte på 8. plass med 35 poeng.
Målet for sesongen var:
- skape miljø
- skape treningskultur
- minimum 5. plass i serien. (treneren mente opprykk)
- utvikle Nes- / Årnesspillere
- utvikle spillere fra jr gruppa
- forbedre samarbeid med Team Nes, spesielt jr.
Etter våre opplevelser, evalueringer i ledergruppa og evalueringer med spillergruppa kan vi
konkludere med følgende:
For mange sluttet underveis, ustabilitet, for få på trening, dårlig forhold mot jr og underprestering
iht. klubbens sportslige mål. Apparatet rundt laget var også for ustabilt og til tider fraværende.
Av de positive tingene og mål som ble nådd er bl.a: klarte å holde plassen i 4 divisjon, miljøet blant
spillerne, klubben oppfattes som ryddig ifb. utfordringer.
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B-lag 7. div.:
Lagledere var hovedsakelig Gøran Johansen og Per Eggum. Kampledere var som oftest Bjørn Støkker
og Reino Autio.
Målet var å skape miljø og sammensveising av spillere fra jr- og seniorgruppa. Alle fremmøtte skulle
få minimum 1 omgang spilletid. Vi skulle også prøve å unngå nedrykk.
Miljøet og sammensveisingen av spillere ble bedre. Målet om spilletid for spillerne ble nesten nådd.
Måtte prioritere noe hardere for å holde plassen i divisjonen i enkelte kamper. På tross av at vi spilte
godt og var fullt på høyde med de beste lagene, ble resultatene og prestasjonen ikke bra nok til å
beholde plassen i 7. divisjon. Gledelig nyhet fra kretsen var at vi fikk beholde plassen allikevel.
Utfordringer i en slik gruppe er alltid hvem som skal spille, hvor mange spillere som er tilgjengelig og
når møter spillerne opp.
DOMMERE
Under dyktig veiledning av Terje Juven arrangerte vi den 26. april dommerkurs for nye
klubbdommere. Disse klubbdommerne har sammen med tidligere klubbdommere utført en flott
dommerjobb i løpet av sesongen.
Flere av våre kretsdommere har dessverre sluttet, så siste året har vi ikke hatt noen som har dømt
kretskamper. Bjørn Støkker har gått kurs etter nyttår, og vi håper han vil satse på dommergjerningen
framover.
REKRUTTERING
Det er variabel rekruttering til de yngre lagene, noen årstrinn er betydelig flere spillere enn andre. I
jenteklassene har det de siste årene blitt tynt, men vi fikk med flere nye jenter i 2014 som følge av
jentesatsingen i Nes. På jentesiden samarbeider vi godt med Hvam, bla. har 9- og 10-års-lagene til
R&Å og Hvam hatt flere fellestreninger.
Vi er avhengige av foreldre som stiller opp som trenere og lagledere, og det er en utfordring å skaffe
nok folk til støtteapparatet til alle lagene.
KIOSK
Kiosken fungerer bra, og det er fine lokaler for de som har kioskvakter. Innkjøpsgruppa har bestått av
5 personer som har fordelt oppgavene seg imellom. Også i år har det dessverre vært ubudne gjester i
kiosken. Geir og Håkon har nå satt inn nye solide dører, samt at anleggsgruppa har gjort vinduene
mer innbruddsikre.
Økonomi
Økonomien i fotballgruppa er solid. Fotball hadde i 2014 en omsetning på kr 1 454 430,- (2013; Kr
1 454 818,-). Regnskapet viser et underskudd på - Kr 39 210,- (2013; Kr 44 786,-) Bankbeholdningen
var ved årsskiftet på kr 649 887,- (2013; Kr 779 644,-)
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Ledelse:
Leder:
Nestleder:
Sekretær/ sportslig leder 6-12 år:
Sportslig leder senior:
Styremedlemmer:

Per Eggum

Varamedlemmer:

Reino Autio
Stian Kløfta

Heidi Røtterud
Vegard Brusveen
Geir Kindgren
Susanne Mobæk
Håkon Flisen
Rune Osnes
Pålmar Aaserud

I tillegg har Kristin Stamoen vært regnskapsfører uten å sitte i styret.
Øvrige nøkkelpersoner:
Medlems- og faktureringsansvarlig:
Materialforvalter:
Dommerkontakt:
Anleggsansvarlig:
Innkjøp kiosk:

Susanne Mobæk
Pålmar Aaserud
Per Eggum
Per Eggum
Elin Dølvik Lier
Line Radford
Hege Torbergsen
Elisabet Moen
Linda Spigseth

Flytting av kamper/treningskamper:

Per Eggum
Heidi Røtterud

Friidrett
Aktivitet:
Styret i gruppa har avholdt 3 styremøter i 2014, og årsmøtet for 2013 ble avholdt 3. februar 2014.
Saker styret har behandlet i 2014 , har vært relatert til friidrettsstevner, trening og utøvere, samt
drift og økonomi i gruppa.
Friidrettsgruppa har arrangert et løp i Romerikes Vinterkarusell, 4 stevner på stadion og
mosjonsløpet Dragsjøen rundt . I forbindelse med egne stevner, har gruppa behov for et stort antall
funksjonærer som innkalles særskilt.
Klubbens medlemmer har deltatt på 8o banestevner innendørs, utendørs eller enkeltløp i 2014 ,
Damelaget i Holmenkollstafetten løp inn til 9. plass i eliteklassen.
De som har utmerket seg på toppen av resultatlistene er Filip Aas, gutter 14 år, og Birgitte Kjuus,
jenter 15 år. Filip med deltagelse i 30 stevner, som resulteter i 10 nye klubbrekorder, og topper
statistikken i Norge i sin klasse med 3,35 i stav. Birgitte med 8 klubbrekorder, og med bronsemedalje
i UM innendørs med sitt resultat på 2,50m i stav. Sofie Nordsveen Hustad, født 1996, kjent skiløper i
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Nes Ski, prøvde seg på friidrettsbanen med tre gode løp som resulterte i tre nye klubbrekorder og fin
5. plass i JR NM i Fredrikstad på 3000m
Friidrettsgruppa har i sesongen 2014 tilrettelagt vintertrening i Vormsund Ungdomskoles aula, og i
gymsalen til Årnes skole. På sommeren to dager på Årnes stadion for aldersgruppa 10 til 18 år.
Veteraner trener i hjemmemiljøet, på Jessheim, og Bislett.
Gruppa arrangerer prøver for Idrettsmerket, 6 kvinner og 8 menn klarte kravene i 2014. Det er
gledelig å registrere at interessen for å prøve friidrett fortsatt er tilstede, og at ungdom fra andre
steder i bygda enn Årnes kommer til vår klubb.
Friidrettsstyretspremie for 2014 ble tildelt Petter Sandbakken,født 2000, for sin blide væremåte,
innsats på treninger, stevner og som miljøskaper.
Økonomi:
Friidrettsgruppa har hatt inntekter av følgende: Klubblotteriet, kafesalg, salg av Statoilkrus,
treningsavgift, Nes Idrettsråds to friidrettsdager på stadion, grasrotandelen og tilskudd. Friidretten
hadde en omsetning på kr 69 057,- (2013; Kr 58 273). Regnskapet viser et underskudd på Kr – 45
716,- (2013; Kr 1 387,-) Bankbeholdningen var ved årsskiftet på kr 86 975 (2013; Kr 134 078,-).
Underskuddet skyldes i hovedsak kjøp av utstyr, klær, økonomisk støtt til treningssamlinger og en
manglende utbetaling av LAM midler fra hovedlaget i 2014. Disse vil bli intektsført i 2015
Ledelse:
Leder:
Kasserer:
Sekretær:
Oppmann, ungdom:
Oppmann K/M:
Mariell/Banekomite:
Idrettsmerkeutvalg:

Rolf Barbakken
Lars Kjuus
Britt Karin Sandbakken
Wenche Jansen
Harald Ødegård
Trond Aas og Rolf Barbakken
Harald Røtterud og Rolf Barbakken.

Hopp
Aktivitet.
Det er ingen aktive utøvere i hoppgruppa. Det er ikke vært avholdt årsmøte for 2014
Økonomi
Hopp hadde en omsetning på kr 2 181,- (2013; Kr 14 280). Regnskapet viser et underskudd på Kr 1
697,- (2013; Kr 8 827,-) Bankbeholdningen var ved årsskiftet på kr 16 686,- (2013; Kr 18 384,-)
Ledelse:
Leder:
Kasserer:
Bakkesjef:
Styremedlem:

Kristoffer Dranger
Håvard Vågslid
Inge Westby
Kai-Roger Kampesveen
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Håndball
Aktivitet
Styret har hatt 9 møter i 2014 samt gjennomført regulært årsmøte i Mars. Av saker som har vært
styrebehandlet kan blant annet nevnes; felles cup, økonomi, dommersaker, trenersaker, sportslige
saker, hallprosjekt, dugnader, sesongavslutning m/kåringer, fordeling av halltid/treningstider,
årsmøteforberedelser, hjemmesiden, innkjøp av utstyr, drakter og bekledning, politiattester, trengerspillerkontrakter, avtale med Spenst, samt diverse saker fra hovedstyret.
Overordnet fokus for styret har vært å gi et godt sportslig tilbud og legge til rette for et godt miljø for
spillere og støtteapparat. I tillegg har vi jobbet med å sikre økonomisk forsvarlig drift, og at
økonomien i klubben er god.
Arrangementskomiteen har igjen gjort et flott arbeid med avvikling av sesongens kamper og
kioskdriften i Neshallen. Sesongavslutningen 2013/2014 ble gjennomført etter tidligere mønster,
med grilling, håndballkamper og kåringer i og utenfor Neshallen.
Trenerkabalen var i all hovedsak på plass før sommerferien, men med noen endringer i starten av
sesongen. For å få kabalen til å gå opp med lite halltid har det for mange av lagene vært felles trening
for to og to lag, hvilket også har krevd trenersamarbeid på tvers av lagene. Styret er likevel ikke
fornøyd med treningstilbudet som er gitt til flere av lagene, spesielt mht. sene treningstider og lite tid
i Neshallen.
Dommersituasjonen har vært forholdsvis stabil gjennom sesongen, og våre unge dommere har fått
mye positiv tilbakemelding. Det er likevel nødvendig med fortsatt fokus på rekruttering av både unge
og voksne dommere, spesielt for å nå kravene rundt kvotedommere. For å unngå bot så har vi ordnet
dommere selv for J11/G11 og J12 denne sesongen. Barnekamplederkurs ble holdt for 12 spillere fra
J14, J15 og J16.
Sportslig sett har det vært store variasjoner blant lagene, men flere lag har spilt seg til gode
resultater i cupene og henger godt med i seriespillet. Flere lag har gjennom sesongen fått nye
spillere, men vi har også hatt noe frafall. Medlemstallet er omtrent som forrige sesong. Med en slik
stor spillerstall er det utfordrende for trenerne mht. treningstid og stor variasjon i ferdighetsnivået i
spillergruppen. Det er også gledelig at vi har flere guttelag i seriespill, inkl Herrelaget.
På seniorsiden har damelaget (K4) holdt god stand i 4 divisjonen, og vi har p.t. en teoretisk mulighet
til å rykke opp i 3.div. K6-2 har også gjort det bra, og vi har her mulighet til å rykke opp i 5.div..Det 3.
damelaget spiller mest for moro skyld og ligger i nedre del av 6.div. Herrelaget bærer også preg av
nettopp å ha startet, og trenger nok tid på å bygge seg opp. De ligger nederst i sin gruppe (5.div),
men viser av og til gode takter der de hevder seg blant de beste.
Vi fikk i 2014 plass på Vestfossen-cup, og stilte med mange lag siste helga i april, og mange av lagene
bet godt fra seg. Noen vant faktisk sine grupper.
Hovedinntektskildene for håndballgruppa har vært kioskdriften i Neshallen og billettinntekter fra
våre hjemmekamper. Diverse lotterier, salg av Jul i Nes, grasroandel og offentlige tilskudd har også
gitt oss helt nødvendige inntekter. Vi har denne gangen ikke fått noen inntekter fra Årnes dagene.
Økonomien til håndballgruppa er god, og regnskapet for 2014 viser et godt overskudd. Se regnskap
for detaljer.
Håndballgruppas største utfordring er fremdeles hallkapasiteten. Nes kommune og håndballen
spesielt trenger mer tid i hall, og vi er glad for at både hovedlaget og idrettsrådet ser dette. Vi håper

Side 13 av 15

at satsingen som nå er startet med planen for utbygging av hall i egen regi fører fram. Økt satsing på
skolering både blant trenere, dommere og øvrige tillitsvalgte vil også være viktig for fortsatt å kunne
tiltrekke seg spillere og gi disse et best mulig tilbud.
Styret retter en stor takk til spillerne, trenere, støtteapparat og foresatte for deres bidrag i 2014.
Økonomi:
Hovedinntektskildene for håndballgruppa har vært kioskdriften i Neshallen og billettinntekter fra
våre hjemmekamper. Diverse lotterier, salg av Jul i Nes, Årnesdagene, grasroandel og offentlige
tilskudd har også gitt oss helt nødvendige inntekter. Økonomien til håndballgruppa er god, og
regnskapet for 2014 viser et overskudd. Håndballen hadde i 2014 en omsetning på kr 868 202,(2013; kr 968 599,-). Overskuddet ble kr 13 446,- (2013; Kr 53 196,-) Bankbeholdningen var ved
årsskiftet på kr 601 110,- (2013; Kr 453 550,-)
Ledelse:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Materialforvalter:
Sportslig leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Damelagets representant i styret:
Komiteer:
Arrangementskomité:

Jan-Tore Aarhus
Ikke besatt
Hege Andersen
Jens Kristian Nyerrød
Lars Johnsrud
Bjørn Inge Andersen
Anita Grindvoll
Linda Bekkeli
Ellen Nilsen Bergersen

Mette-Gro Fredriksen (leder)
Lill Buskenes Andersen
Kristin Husum Hegli
Bente Wennemo (fra 1/1-2015)

Dommerkontakt:

Cathrine Å. Olsen (Hovedkontakt)
Kjell Arne Olsen (Sportslig)

Sportslig utvalg:

Robin Nicolaysen

Valgkomité:

Sissel Tørnby (leder)
Cathrine Brubak
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Tennis
Aktivitet:
Aktiviteten er på et minimum i tennisgruppa, det er ikke spillbare baner. Rødgrusbanene er tidligere
forsøkt gjort i stand, men blir ødelagt av uvettig bruk og manglende vedlikehold av brukerne. Eneste
løsning på problemet er istandsetting av banene i form av fast dekke i en eller annen form.
Ledelse:
Leder:
Alfred Schøyen
Styremedlem: Per Øyri
Økonomi:
Beholdningen i banken var ved årsskiftet på kr 32 126,- (2012; kr 32 126,-).

Skøyter
Den milde vinteren gjorde det ikke mulig å legge skøyteis på stadion i år.

Klubbhusfondet
Det er ikke avholdt noen styremøter i 2014.
Fondet bygger på følgende større innbetalinger:
Hovedlaget
Nes Fotballklubb
Dragsjøhytta
Jørgen Lystads båre
Dragsjøhytta

kr
kr
kr
kr
kr

210 000,150 000,50 000,50 000,2 846 450,-

(inkl. gave fra Lai Berg)

Fondets bankbeholdning var ved årsskiftet på kr 3 531 956,- (2013; kr 3 423 491,-)

Utviklingsfondet
Det er ikke avholdt noe styremøte i 2014.
Bankbeholdningen var ved årsskiftet på kr 698 056,- (2013; kr 682 210,-).

Kunstgrasfondet
Etter at det "opprinnelige” fondet ble brukt til bygging av kunstgrasbanen, har vi nå startet å spare til
utskifting av graset. Midlene som har gått inn på fondet i år kommer hovedsakelig fra bingospill kr 75
144 (2013; Kr 88 406,-) og renter kr 23 735,- (2013; Kr 35 314,-), samt ”overskuddet” fra driften av
kunstgrasbanen i 2013. Bankbeholdningen er på
kr 1 360 243,- (2013; kr 1 262 266,-).
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